1. Kolik přibližně ulic v ČR nese název 17. listopadu?
a/ 19
b/ 71
c/ 122

2. Jaký byl oficiální název naší země v listopadu 1989?
a/ Československá socialistická republika
b/ Československá federativní republika
c/ Česká a slovenská socialistická republika

3. Co přesně se slaví 17. listopadu?
a/mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii
b/mezinárodní den mladých a den odboje za svobodu a demokracii
c/den výročí uzavření českých vysokých škol během 2. světové války

4. Kdo byl prezidentem naší země v listopadu 1989?
…………………………………………………………………………………………………..

5. Průměrný plat v ČR činí dnes cca 34.105 Kč. Průměrná mzda v ČR v roce 1989 byla zhruba:
a/ 5x
b/ 10x
c/ 15x nižší, než je tomu dnes?

6. Slovo perestrojka znamená:
a/svoboda
b/prosperita
c/ přestavba

7. Jak často se konaly v Československu spartakiády?
a/ každý rok
b/jednou za dva roky
c/ jednou za tři roky
d/ jednou za pět let
8. Splnilo se demonstrantům přání, které vyjádřili skandováním hesla „Na Štěpána bez
Štěpána!“?
a/ ano, Miroslav Štěpán pod tlakem událostí rezignoval
b/ Štěpán rezignoval, ale po Vánocích zase dostal funkci
c/ jen částečně, některé funkce soudruhovi Štěpánovi zůstaly
d/ nesplnilo, Štěpánova pozice v KSČ byla neotřesitelná

9.

Naše škola se v roce 1989 jmenovala:
a/ Gymnázium Hořice
b/ Gymnázium a SOŠ Hořice
c/ Gymnázium a Zemědělská škola Hořice

10. Kde začala demonstrace 17. listopadu a kudy prošel její průvod?
a/ z Hradčanského náměstí, tedy od Pražského hradu, chtěli projít přes Národní třídu k
Federálnímu shromáždění (nyní nová budova Národního muzea)
b/ od Federálního shromáždění chtěli projít přes Národní třídu směrem k Pražskému hradu
c/ z Albertova přes Vyšehrad na Národní třídu
d/ okruhem z Albertova ke Hradu, zpět na pravý břeh Vltavy a do centra města

11. Kde byl 17. listopadu 1989 zaměstnán pozdější premiér a prezident Václav Klaus?
a/ byl referentem ve Státní bance československé
b/ byl pracovníkem Prognostického ústavu ČSAV
c/ byl asistentem na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické
d/ byl vedoucím odboru Českého statistického úřadu

12. Událostem na Národní třídě předcházelo svatořečení jedné významné historické postavy, k
němuž 12. listopadu přistoupil ve Vatikánu papež Jan Pavel II.
Jak se jmenovala?
a/ sv. Ludmila
b/ sv. Zdislava z Lemberka
c/ sv. Barbora
d/ sv. Anežka Česká

13. Proč si Miloš Jakeš v projevu na Červeném hrádku k soudruhům, s nimiž v létě 1989
rozebíral problémy KSČ, bral do úst "milou holku", zpěvačku Hanu Zagorovou?
a/ protože s ní měl poměr, ale ona ho zničehonic nechala
b/ protože krátce předtím překvapivě emigrovala
c/ protože nečekaně podepsala petici Několik vět
d/ protože přestala být poslušnou soudružkou a podepsala Chartu 77
14. Co mělo podle přání, vyjádřeného ve známé písni Marty Kubišové, revolucí v
Československu pominout?
a/ útlak a nenávist
b/ okupační vojska, která přijela "v hranatých železných maringotkách"
c/ zloba, závist a zášť
d/ doba, kdy nebylo možné "klidně chodit spát a beze strachu vstávat"

15. Kdo je autorem následujícího projevu? Jedná se o úvodní část.
Milí spoluobčané,
čtyřicet let jste v tento den slyšeli z úst mých předchůdců v různých obměnách totéž: jak naše země
vzkvétá, kolik dalších miliónů tun oceli jsme vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a
jaké krásné perspektivy se před námi otevírají.
Předpokládám, že jste mne nenavrhli do tohoto úřadu proto, abych vám i já lhal.

……………………………………………………………………………………………………………

16. Která z následujících řad cen běžného zboží nejvíc odpovídá realitě roku 1989?
a/ kilo brambor 1,50 Kčs; vstupenka do kina 7 Kčs; kilo kuřete 37 Kčs; pivo desítka 1,50 Kčs;
krabička cigaret Sparta - 18 Kčs
b/ kilo brambor 3,70 Kčs; vstupenka do kina 13 Kčs; kilo kuřete 25 Kčs; pivo desítka 3,20 Kčs;
krabička cigaret Sparta 11 Kčs
c/ kilo brambor 4,80 Kčs; vstupenka do kina 15 Kčs; kilo kuřete 40 Kčs; pivo desítka 2,80 Kčs;
krabička cigaret Sparta 16 Kčs
d/ kilo brambor - 2 Kčs; vstupenka do kina - 9 Kčs; kilo kuřete 30 Kčs; pivo desítka 2,50 Kčs;
krabička cigaret Sparta - 14 Kčs

17. Z balkonu které budovy hovořili řečníci po 17. listopadu k demonstrantům na Václavském
náměstí?
a/ ze Strojexportu
b/ z Bílé labuti
c/ z Melantrichu
d/ z hotelu Jalta
¨
18. Tuzex, síť socialistických prodejen nabízející luxusní a běžně nedostupné zboží, měla v
Československu kolem 170 prodejen. Víte, o jaký druh tuzexového zboží byl na konci 80. let
největší zájem?
a/ o džíny a jiné běžně nedostupné oblečení
b/ o spotřební elektroniku, jako byly například televizory nebo osobní počítače
c/ o potraviny a nápoje, jako byly například brazilská káva nebo kaviár

19. V červnu 1989 zveřejnila Charta 77 petici Několik vět, která mimo jiné požadovala
propuštění politických vězňů, svobodnou diskusi o událostech roku 1968 nebo
respektování požadavků věřících.
Kolik měla petice celkem signatářů?
a/ kolem 10 tisíc lidí
b/ kolem 40 tisíc lidí
c/ kolem 100 tisíc lidí

20. Která z následujících organizací se nepodílela na organizaci 17. listopadu 1989?
a/ Stuha, nezávislé studentské sdružení
b/ Socialistický svaz mládeže (SSM)
c/ Charta 77

21. Jak se jmenovala fiktivní oběť policejního zásahu proti studentské demonstraci 17.
listopadu 1989?
a/ Drahomíra Dražská
b/ Ludvík Zifčák
c/ Martin Šmíd

22. Co to byl tzv. Palachův týden?
a/ bylo to sedm lednových dnů po smrti Jana Palacha v roce 1969, kdy lidé v ulicích a na
shromážděních uctívali jeho památku, a tato akce přerostla v sérii občanských demonstrací
b/ bylo to sedm lednových dní v roce 1989, kdy si lidé připomínali jeho památku, a tato akce
přerostla v sérii občanských demonstrací
c/ bylo to sedm dní v srpnu 1989, kdy si lidé připomínali narození Jana Palacha, a tato akce
přerostla v sérii občanských demonstrací

23. Kde pobýval Václav Havel 17. listopadu 1989?
a/ v trutnovském pivovaru
b/ na Hrádečku
c/ na Národní třídě
d/ v Činoherním klubu

24. Čím 23. listopadu šéf pražské KSČ Miroslav Štěpán rozzlobil dělníky ČKD LokomotivkaSokolovo tak, že ho skandováním vyhnali z pódia?
a/ řekl, že se všichni včetně dělníků budou muset uskromnit v platech, aby stát zvládl
ekonomickou reformu
b/ prohlásil, že v žádné zemi na světě nerozhodují patnáctileté děti o tom, zda má odejít
prezident a kdo jím má být
c/ kritizoval demokraticky smýšlející dělníky vedené Petrem Millerem, polistopadovým
ministrem práce
d/ prohlásil, že Československo bude spojencem SSSR na věčné časy, bez ohledu na
demonstrace

25. Jaký přídomek se ujal pro vládu Mariána Čalfy, kterého prezident Husák pověřil jednáním o
složení nového kabinetu poté, co 7. prosince rezignovala jen kosmeticky upravená vláda
Ladislava Adamce?
a/ vláda lidu
b/ vláda občanské sounáležitosti
c/ koalice rozhodujících politických sil
d/ vláda národního porozumění
26. Na základě čeho řekl Václav Havel v půlce prosince v televizi, že přijme roli prezidenta,
pokud bude v jiné vysoké státní funkci Alexander Dubček?
a/ tajně se na tom dohodl s premiérem Mariánem Čalfou
b/ domluvil se na tom s Alexanderem Dubčekem, aby byl jen jeden kandidát na hlavu státu
c/ kvůli hrozbě, že se odtrhne Slovensko, kde byl Dubček velmi populární
d/ Havel byl Státní bezpečností vydírán hrozbou zveřejnění kompromitačních materiálů

27. Co to bylo ROH?
a/ Revoluční odborové hnutí
b/ Rekreační odborové hnutí
c/ Reakční odborové hnutí

28. Co znamená zkratka RVHP?
a/ Revoluční vojenská a hospodářská pomoc
b/ Rada vzájemné hospodářské pomoci
c/ Rada vojenské a hospodářské pomoci

29. Na podzim roku 1988 se na bývalém obchodě Vkus v Hořicích (dnes květinka Eva u České
spořitelny) objevil nápis: ,,Stop diktátu KSČ. Vraťte republiku!“ Kdo jej napsal?
a/ Tomáš Petráček
b/ Martin Jebavý
c/ Filip Richtermoc
d/ autor není znám

30. Berlínská zeď byla jedním z hlavních symbolů studené války. Rozdělovala Berlín na
východní a západní. Jak dlouhá byla Berlínská zeď?
a/ 23 km
b/ 165 km
c/ 320 km

31. Jak se jmenovala neformální československá občanská iniciativa, která kritizovala „politickou a
státní moc“ za nedodržování lidských a občanských práv, k jejichž dodržování se ČSSR zavázala
při podpisu Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě (KBSE) v
Helsinkách.

a/ Charta 77
b/ Veřejnost proti násilí
c/ 2000 slov

32. Pan Vajíčko byl:
a/ hlavní postava ve stejnojmenném oblíbeném seriálu, který se vysílal v 80. letech
b/ animovaná postava, která uváděla reklamní blok
c/ moderátor oblíbeného pořadu o vaření

33. Nejvlivnější pozicí předlistopadové politické scény v Československu byla pozice:
a/ prezidenta republiky
b/ předsedy federální vlády
c/ generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa

34. Vedoucí roli KSČ v předlistopadovém Československu kodifikoval:
a/ pendrekový zákon z roku 1969
b/ ústava z roku 1960
c/ Moskevský protokol z roku 1968

35. Lampionové průvody v socialistickém Československu připomínaly:
a/ upálení mistra Jana Husa (6. července)
b/ vznik Československých legií na Rusi (20. srpna)
c/ výročí Velké říjnové socialistické revoluce (7. listopadu)
d/ narození V. I. Lenina

36. Občanské fórum vzniklo:
a/ v Činoherním klubu
b/ v Divadle Na Vinohradech
c/ ve Stavovském divadle

37. Heslem generální stávky v pondělí 27. 11. bylo:
a/ "Havel na Hrad"
b/ "Konec vlády jedné strany"
c/ "Gusto, je tady husto"
d/ "Chceme změnu“

38. Normalizace označuje:
a/ pokusy o změnu režimu v průběhu roku 1968
b/ období po roce 1968
c/ období po roce 1989

39. Do sametové revoluce zbývaly ještě více než dva týdny, když Praha zažila v utkání proti
Sovětskému svazu reprezentační debut hráče, který později ve své kariéře přepisoval dějiny
svého sportovního odvětví. Napiš, o kterého reprezentanta se jedná.
Napovíme, že pokud otočíš revoluční rok 89 vzhůru nohama, získáš jeho číslo, které nosí
jako připomínku sovětské okupace.
……………………………………………….……………….…….………………………

40. Jan Železný, jeden z nejúspěšnějších sportovců historie, získal svoji první olympijskou
medaili ještě pro socialistické Československo v roce 1988. Jakou hodnotu medaile měla a
kde se tak stalo?
a/stříbro, Soul
b/ zlato, Soul
c/ stříbro, Calgary

